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Η Τέχμη εμπμέει τη διδασκαλία 

 

Σασ προςκαλούμε ςτην εκπαιδευτικό εκδόλωςη, η οπούα θα πραγματοποιηθεύ το Σϊββατο, 21.5.2016,  

ώρα 9.00- 16.00, ςτο Αμφιθϋατρο του Μαραςλεύου Διδαςκαλεύου Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ - Μαραςλό 4, Αθόνα 

Εποπτεύα και ςυντονιςμόσ: Ιωϊννησ Βρεττόσ και Ερμιόνη Δελό 

 

Οι φοιτότριεσ και οι φοιτητϋσ των μεταπτυχιακών κύκλων ςπουδών: 

α. «Εφαρμοςμένη Παιδαγωγική»  

(Εκπαύδευςη Ενηλύκων-Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη - Δια Βύου Μϊθηςη) και 

β. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»  

(ςε ςυνεργαςύα με το Τμόμα Διούκηςησ Επιχειρόςεων ΑΕΙ  Πειραιϊ ΤΤ) 

ςχεδύαςαν και θα υλοποιόςουν τρύα Εργαςτόρια, ςτα οπούα προβλϋπονται βιωματικϋσ δραςτηριότητεσ. 

 

Οι ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν τη δυνατότητα να παρακολουθόςουν και τα τρύα Εργαςτόρια και να επεξεργαςθούν το υλικό το οπούο 

θα τουσ δοθεύ. Κατϊ την προςϋλευςη θα δηλώνεται το Εργαςτόριο που ενδιαφϋρει, ώςτε με βϊςη τη ςειρϊ προςϋλευςησ να 

ςυγκροτηθούν  οι πρώτεσ (5μελεύσ) ομϊδεσ. Οι υπόλοιποι ςυμμετϋχοντεσ θα  ςυγκροτόςουν ομϊδεσ, αντύςτοιχεσ προσ τισ πρώτεσ, 

ώςτε να πϊρουν όλοι ενεργό μϋροσ ςτη διαδικαςύα. 

Ώρα προςέλευςησ 9.00-9.30  * 1ο Εργαςτήριο (9.30-11.45) * 2ο Εργαςτήριο (12.00-13.45) *  3ο Εργαςτήριο (14.00- 15. 45) 

 
Θα   δοθούν Βεβαιώςεισ Συμμετοχήσ 
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1ο Εργαςτήριο 

Η Τέχνη ‘εμπνέεται’ από τον  Πρώτο 

Παγκόςμιο Πόλεμο 

 

Δεν ενδιαφϋρει η ςτόριξη του ιςτορικού 

γεγονότοσ και των   κοινωνικοπολιτικών 

ςυνθηκών  μϋςα από την Τϋχνη, αλλϊ 

αντύθετα ο τρόποσ με τον οπούο οι 

καλλιτϋχνεσ - αμϋςωσ πριν τον Πόλεμο, 

κατϊ τη διϊρκεια του Πολϋμου και 

αμϋςωσ μετϊ από αυτόν- αντιδρούν ςε 

αυτόν. Ο Πρώτοσ Παγκόςμιοσ  Πόλεμοσ 

αποτελεύ  ‘πηγό ϋμπνευςησ’   για τουσ 

καλλιτϋχνεσ, οι οπούοι ζουν τον Πόλεμο 

και αςφαλώσ επηρεϊζονται από αυτόν. Η 

Αρχιτεκτονικό, η Γλυπτικό, η 

Ζωγραφικό, η Λογοτεχνύα, το Θϋατρο, ο 

Κινηματογρϊφοσ, η Μουςικό και ο Χορόσ 

αντλούν ςτοιχεύα από τον Πόλεμο, με τα 

οπούα επενδύουν και προβϊλλουν τισ 

θϋςεισ και  τα μηνύματϊ τουσ.  

 

2ο Εργαςτήριο 

Η μορφή τησ «Μήδειασ»  του Ευριπίδη 

μέςα ςτον χρόνο 

 

Η ‘Μόδεια’ εξετϊζεται ωσ όχημα αξιών, 

προκαταλόψεων, ςτϊςεων και 

ςυμπεριφορϊσ μϋςα ςτον χρόνο.  Με 

αφετηρύα το ύδιο το κεύμενο, με το οπούο 

και ο ύδιοσ ο Ευριπύδησ παρουςιϊζει ‘μιαν 

ϊλλη Μόδεια’, θα γύνει προςπϊθεια να 

ανιχνευθούν ςε κϊθε εποχό, κατϊ την 

οπούα  ανϋβηκε η Μόδεια ςτη ςκηνό, οι 

τροποποιόςεισ και αλλαγϋσ καθώσ και τα 

μηνύματα που την ςυνοδεύουν. Θα γύνει 

προςπϊθεια να δικαιολογηθούν οι 

επιλογϋσ  αναφορικϊ τόςο με τη 

διαςκευό και τισ προςθαφαιρϋςεισ όςο 

και με τη ςκηνοθεςύα και τη 

ςκηνογραφύα. 

 

 

 

3ο Εργαςτήριο 

  Πελοποννηςιακόσ Πόλεμοσ και 

ενςυναιςθητικέσ δραςτηριότητεσ: 

από πολεμικό γεγονός σε μάθημα ζωής 

 

Επιλογό περιςτατικών, τα οπούα 

αποτυπώνουν τη ςυμπεριφορϊ των 

ανθρώπων μϋςα ςτουσ αιώνεσ: ‘κτñμα ἐσ 

ἀεύ’. Επιλϋγεται ωσ προςωπικότητα και 

χαρακτόρασ ο Αλκιβιϊδησ. Γύνεται μια 

προςπϊθεια κατανόηςησ τησ 

ςυμπεριφορϊσ και αιτιολόγηςησ των 

επιλογών τόςο του ύδιου του Αλκιβιϊδη 

όςο και των Αθηναύων (Παιχνύδι ρόλων). 

Ο Αλκιβιϊδησ από κατηγορούμενοσ 

μεταμορφώνεται ςε  κατόγορο και οι 

Αθηναύοι  από κατόγοροι γύνονται 

κατηγορούμενοι.  

 

 

 


